
INSTRUKCJA OBS£UGI DOMOFONU CYFROWEGO

DSX Linea Azzurro

1. Obs³uga ³¹cznoœci w ramach jednego obiektu (pojedyncza klatka)

1.1 Po³¹czenie z panelu zewnêtrznego do lokalu

1 Wprowadziæ na klawiaturze panelu zewnêtrznego ¿¹dany numer lokalu.

2.  Po oko³o 2 sekundach centralka rozpocznie wysy³anie sygna³u zewu.

S jeœli wprowadzony numer nie istnieje, nast¹pi roz³¹czenie

S jeœli wywo³ywany lokal siê nie zg³osi, nast¹pi roz³¹czenie

3.  W razie pomy³ki wprowadzony numer kasujemy przez dotkniêcie  .

4.  Rozmowê mo¿na prowadziæ przez czas ok. 3 minut. Po tym czasie nast¹pi roz³¹czenie.

1.2 Otwieranie drzwi lub bramy wjazdowej z lokalu

Podczas rozmowy nacisn¹æ na chwilê w aparacie dowolny przycisk z zakresu 1 do 3. Rygiel w

drzwiach zostanie odblokowany na w³aœciwy, zaprogramowany czas. Przyciskiem            otwieramy

bramê wjazdow¹.

1.3 Za³¹czanie œwiat³a na klatce schodowej - opcjonalnie

Jeœli system ma mo¿liwoœæ sterowania automatem schodowym (pytaj instalatora) wówczas masz

mo¿liwoœæ za³¹czenia œwiat³a na klatce przed wyjœciem z lokalu.

Podnieœ mikrotelefon i po us³yszeniu sygna³u naciœnij przyciski      .

1.4 Programowanie kodu indywidualnego aparatem lokatorskim z klawiatur¹ 

1. Podnieœ mikrotelefon (s³uchawkê).

2. Po us³yszeniu sygna³u naciœnij przyciski    .

3. WprowadŸ nowy kod d³ugoœci dok³adnie 4 dowolnych cyfr (z zakresu 0 do 9).

4. Od³ó¿ mikrotelefon. System zapamiêta³ nowy, wprowadzony kod.

1.5  Otwieranie drzwi wejœciowych budynku kodem indywidualnym

1. WprowadŸ numer swojego lokalu na klawiaturze panelu zewnêtrznego.

2. Dotknij pola   .

3. WprowadŸ swój osobisty czterocyfrowy kod.

S jeœli wprowadzony kod jest prawid³owy nast¹pi odblokowanie rygla

S jeœli wprowadzony kod jest nieprawid³owy nast¹pi roz³¹czenie
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1.6  Otwieranie drzwi wejœciowych budynku kart¹/brelokiem RFID

Zbli¿ posiadan¹ kartê/brelok do podœwietlonego czytnika znajduj¹cego siê w dolnej czêœci panelu

zewnêtrznego. Autoryzacja karty nast¹pi w przeci¹gu ok. 1 sekundy. UWAGA ! Nie jest konieczne naciskanie,

suwanie, ocieranie czy wykonywanie innych magicznych czynnoœci kart¹. Zasiêg czytnika to ok. 2cm.

Wystarczy chwilkê poczekaæ po zbli¿eniu.

1.7 Po³¹czenie wewnêtrzne pomiêdzy dwoma aparatami

1. Podnieœ mikrotelefon (s³uchawkê) aparatu.

2. Jeœli centralka jest wolna (tzn. w tym czasie nie jest prowadzona inna rozmowa), wówczas w

podniesionej s³uchawce bêdzie s³yszalny sygna³.

3. WprowadŸ na klawiaturze aparatu ¿¹dany numer lokalu. 

S UWAGA ! Jeœli tego nie uczynisz w ci¹gu 15 sekund lub nie od³o¿ysz wczeœniej s³uchawki,

wówczas system od³¹czy tê liniê z sieci. Jednak co 5 minut nastêpuje samokontrola systemu i

jeœli s³uchawka zostanie prawid³owo od³o¿ona, wówczas najdalej za kilka minut bêdziesz siê

móg³ po³¹czyæ ponownie.

4. Po up³ywie ok. 2 sekund centralka zacznie wysy³aæ sygna³ zewu do wybranego lokalu.

S jeœli wprowadzony numer nie istnieje nast¹pi roz³¹czenie

5. Po podniesieniu s³uchawki wywo³ywanego aparatu mo¿na prowadziæ rozmowê przez czas oko³o 3

minut. Rozmowa nie jest s³yszalna w g³oœniku panelu zewnêtrznego ani w ¿adnym innym aparacie.

6. Jeœli wywo³ywany rozmówca nie zg³osi siê, wówczas po wys³aniu kilkunastu zewów nast¹pi

automatyczne roz³¹czenie. Po zakoñczeniu prowadzonej rozmowy roz³¹czenie nast¹pi z chwil¹

od³o¿enia obu aparatów na wide³ki.

1.8 Ustawianie i anulowanie przekierowania w ramach jednego obiektu 

Czasami zdarza siê wizyta u s¹siadów, podczas której mo¿e nas jednak ktoœ odwiedziæ. Aby daæ

mo¿liwoœæ skomunikowania siê z nami podczas naszej nieobecnoœci, system umo¿liwia przekierowanie

wywo³ania naszego lokalu na lokal, w którym bêdziemy przebywaæ.

Ustawianie przekierowania :

1. Podnieœ mikrotelefon i po us³yszeniu sygna³u naciœnij     .

2. WprowadŸ numer lokalu, na który chcesz przekierowaæ wywo³anie.

3. Naciœnij  . Us³yszysz potwierdzenie.

4. Od³ó¿ mikrotelefon.
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Pamiêtaj, aby po powrocie do domu anulowaæ ustawione przekierowanie !

Anulowanie przekierowania :

1. Podnieœ   mikrotelefon i po us³yszeniu sygna³u naciœnij .

2. Naciœnij   i od³ó¿ mikrotelefon.

1.9 Ustawianie i anulowanie sygna³u potwierdzenia u¿ycia kodu indywidualnego 

Po ka¿dorazowym u¿yciu kodu indywidualnego centralka klatkowa wysy³a do lokalu sygna³

potwierdzaj¹cy jego u¿ycie. Jednakowo¿ lokator mo¿e ten sygna³ potwierdzenia wy³¹czyæ, a nastêpnie jeœli

zmieni zamiar, sygna³ ten ponownie w³¹czyæ.

Wy³¹czanie sygna³u potwierdzenia :

1. Podnieœ mikrotelefon i po us³yszeniu sygna³u naciœnij       .

2. Us³yszysz trzy krótkie sygna³y. Potwierdzenie jest wy³¹czone.

3. Od³ó¿ mikrotelefon.

Za³¹czanie sygna³u potwierdzenia :

1. Podnieœ mikrotelefon i po us³yszeniu sygna³u naciœnij       .

2. Us³yszysz jeden d³u¿szy sygna³. Potwierdzenie jest za³¹czone.

3. Od³ó¿ mikrotelefon.

1.10 Za³¹czanie i wy³¹czanie dostêpnoœci linii dla po³¹czeñ wewnêtrznych

Lokator, który nie ¿yczy sobie by jego aparat móg³ byæ wywo³ywany w ramach ³¹cznoœci wewnêtrznej

mo¿e funkcjê tê wy³¹czyæ. Wówczas w aparacie wywo³uj¹cym s³yszany bêdzie sygna³ nieosi¹galnoœci.

Wy³¹czanie dostêpnoœci :

1. Podnieœ mikrotelefon i po us³yszeniu sygna³u naciœnij       .

2. Us³yszysz trzy krótkie sygna³y. Dostêpnoœæ jest wy³¹czona.

3. Od³ó¿ mikrotelefon.

Za³¹czanie dostêpnoœci :

1. Podnieœ mikrotelefon i po us³yszeniu sygna³u naciœnij       .

2. Us³yszysz jeden d³u¿szy sygna³. Dostêpnoœæ jest za³¹czona.

3. Od³ó¿ mikrotelefon.
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1.11 Za³¹czanie i wy³¹czanie czasowej niedostêpnoœci linii dla wszystkich po³¹czeñ

Lokator, który nie ¿yczy sobie by przez okreœlony czas ³¹cznoœæ z nim by³a wy³¹czona mo¿e okreœliæ czas

tej niedostêpnoœci. Wówczas w aparacie/panelu wywo³uj¹cym s³yszany bêdzie sygna³ nieosi¹galnoœci. Po

up³ywie zadanego czasu ³¹cznoœæ zostanie przywrócona automatycznie.

Wy³¹czanie dostêpnoœci :

1. Podnieœ mikrotelefon i po us³yszeniu sygna³u naciœnij       .

2. Us³yszysz cztery krótkie sygna³y. Dostêpnoœæ jest wy³¹czona na czas N godzin (N=1...9).

3. Od³ó¿ mikrotelefon.

Przywracanie dostêpnoœci :

1. Podnieœ mikrotelefon i po us³yszeniu sygna³u naciœnij       .

2. Us³yszysz jeden d³u¿szy sygna³. Dostêpnoœæ zosta³a perzywrócona.

3. Od³ó¿ mikrotelefon.

1.12 Ustawianie kodu indywidualnego z panelu zewnêtrznego autoryzuj¹c starym kodem 

Lokator, który nie posiada aparatu z klawiatur¹ numeryczn¹ (np. monitor M2950) mo¿e dokonaæ

zmiany swojego osobistego kodu z panelu zewnêtrznego. Do tego jednak potrzebna jest znajomoœæ uprzednio

ustawionego kodu celem autoryzacji. Kolejnoœæ czynnoœci jest nastêpuj¹ca :

1. Podaæ numer lokalu.

2. TRZY razy dotkn¹æ pola  .

3. Wprowadziæ dotychczasowy kod osobisty.

4. Wprowadziæ nowy kod i zatwierdziæ go przyciskiem “OK”.

5 Sprawdziæ dzia³anie nowo wprowadzonego kodu.

1.13 Ustawianie kodu indywidualnego z panelu zewnêtrznego autoryzuj¹c kart¹ RFID

W tym przypadku znajomoœæ starego kodu nie jest wymagana. Kolejnoœæ czynnoœci jest nastêpuj¹ca :

1. Podaæ numer lokalu.

2. Dotkn¹æ pola  .

3. Zbli¿yæ posiadan¹ i dzia³aj¹c¹ (zalogowan¹) w systemie kartê/brelok RFID .

4. Wprowadziæ nowy kod PIN do wejœcia na teren posesji.

5 Sprawdziæ dzia³anie nowo wprowadzonego kodu.
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1.14 Dodawanie nowego breloka RFID z panelu zewnêtrznego

Po zakupie dodatkowego breloka/karty RFID lokator mo¿e samodzielnie dokonaæ jego wpisu do bazy

w panelu zewnêtrznym. W tym celu nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce czynnoœci :

- wprowadziæ na panelu zewnêtrznym klatkowym numer lokalu

- dotkn¹æ jednego z pól ze strza³k¹

- wprowadziæ ustawiony poprzednio kod PIN do wejœcia do obiektu (np. wg poprzedniego p-ktu)

- podana zostanie iloœæ kart ju¿ wpisanych pod dany adres lokalu (maksimum 15)

- w przeci¹gu maksimum 4 sekund zbli¿yæ now¹ kartê (brelok)

- jeœli karta nie jest powtórzona (wówczas "ODMOWA") nast¹pi zapis.

- po powrocie systemu do stanu spoczynkowego sprawdziæ dzia³anie nowej karty (breloka)

2. Obs³uga domofonu w ramach jednego obiektu (budynku) o wielu wejœciach

1. Na dowolnej rozmównicy wybraæ ¿¹dany numer lokalu. 

S jeœli system jest wolny, tzn. z ¿adnej innej centralki w obiekcie nie jest aktualnie prowadzona

rozmowa, wówczas nast¹pi po³¹czenie, natomiast pozosta³e centralki zostan¹ zablokowane.

S podczas prowadzenia rozmowy z jednej z centralek, pozosta³e maj¹ zablokowan¹ jedynie

mo¿liwoœæ dokonywania po³¹czenia. Nadal aktywna jest funkcja otwierania drzwi kodem, która

dzia³a wed³ug zasad opisanych w p.1.4 z t¹ ró¿nic¹, i¿ do lokalu, którego kodu u¿yto nie zostanie

wys³any sygna³ potwierdzenia.

2.    Dalsze postêpowanie wed³ug normalnych zasad dokonywania po³¹czenia (p. 1.1).

3. Obs³uga ³¹cznoœci w ramach jednego osiedla (wiele budynków) 

3.1 Po³¹czenie pomiêdzy rozmównic¹ zewnêtrzn¹, a jednym z lokali innego obiektu

3.1.1 Po³¹czenia z u¿yciem numerów kierunkowych

W tym przypadku zasada ³¹cznoœci pomiêdzy odleg³ymi obiektami przypomina telefoniczn¹ ³¹cznoœæ

pozalokaln¹. Aby po³¹czyæ siê z abonentem innego obszaru nale¿y wybraæ numer kierunkowy obszaru, na

którym on siê znajduje, a nastêpnie numer jego telefonu.

Podobnie w tym systemie jakakolwiek ³¹cznoœæ z aparatem nale¿¹cym do innego obiektu (klatki schodowej,

budynku) musi byæ poprzedzona numerem kierunkowym. Kolejnoœæ postêpowania jest nastêpuj¹ca :

- wprowadziæ jedno lub dwucyfrowy numer kierunkowy obiektu (za nim pojawi siê myœlnik),

- wprowadziæ numer lokalu, z którym chcemy siê po³¹czyæ.

Jeœli linia nie bêdzie zajêta, wówczas nast¹pi wys³anie sygna³u zewu, co us³yszysz w g³oœniku centralki. W razie

zajêtoœci, centralka wywo³uj¹ca poinformuje o tym fakcie sygna³em zajêtoœci (szybki sygna³ przerywany).
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3.1.2 Po³¹czenia bez u¿ycia numerów kierunkowych

 

Postêpowanie wg punktu 1.1.

3.2 Po³¹czenie pomiêdzy dwoma lokalami ró¿nych obiektów ( budynków, klatek schodowych)

3.2.1 Po³¹czenia z u¿yciem numerów kierunkowych

Podobnie jak w punkcie 3.1.1 rozpoczêcie wybierania numerów musi byæ poprzedzone numerem

kierunkowym. Kolejnoœæ czynnoœci jest podobna jak w punkcie 3.1.1.

    PRZYK£AD 1 : Chcemy po³¹czyæ siê z lokalem "46" w klatce o numerze kierunkowym "7"

Wprowadzamy numer : 7 46

    PRZYK£AD 2 : Chcemy po³¹czyæ siê z lokalem "9082" w klatce o numerze kierunkowym "25"

Wprowadzamy numer :     25 9082

3.2.2 Po³¹czenia bez u¿ycia numerów kierunkowych

Postêpowanie wg punktu 1.6.

3.3 Po³¹czenie lokal - portier (dotyczy tylko obiektów z niezale¿n¹ portierni¹) 

1. Podnieœ mikrotelefon (s³uchawkê).

2. Po us³yszeniu sygna³u wprowadŸ numer        .

S jeœli aparat portiera jest wolny us³yszysz powolny sygna³ potwierdzaj¹cy dzwonienie

S jeœli linia portiera jest zajêta us³yszysz szybki sygna³ zajêtoœci

4. Otwieranie kodem indywidualnym drzwi lub bramy na teren osiedla

System DSX nie wymaga dodatkowego programowania kodów w centralce umieszczonej przy wejœciu

na zamkniêty teren grupy obiektów. Ka¿dy u¿ytkownik (osoba uprawniona) korzysta ze swojego

czterocyfrowego kodu, który sobie sam zaprogramowa³ w ramach swojego lokalu.

4.1 Otwieranie kodem z u¿yciem numerów kierunkowych

Chcemy u¿yæ kodu "5098" przypisanego do lokalu "109" w klatce o numerze "5".

Jednokrotne naciœniêcie przycisku * - otwieranie drzwi, dwukrotne - otwieranie bramy wjazdowej :

5  109         5098
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5  109              5098

gdzie :

5 - numer kierunkowy klatki (obiektu)

109 - numer lokalu mieszkalnego (aparatu)

* - wyró¿nik oznaczaj¹cy wprowadzanie kodu (a nie ³¹cznoœæ)

5098 - kod indywidualny

4.2 Otwieranie kodem bez u¿ycia numerów kierunkowych

Postêpowanie wg punktu 1.5.

4.3 Otwieranie drzwi poprzez czytnik kart M502 z klawiatur¹

Celem otwarcia drzwi za pomoc¹ breloka/karty zbli¿eniowej, zbli¿yæ w/w element do obudowy czytnika.

Odczyt zostanie zasygnalizowany sygna³em dŸwiêkowym.

Celem otwarcia drzwi za pomoc¹ klawiatury nale¿y wprowadziæ dok³adnie tak¹ sam¹ sekwencjê cyfr/znaków

jak przy otwieraniu drzwi do klatki lub furtki, tj. u¿ywamy tego samego kodu, który jest zaprogramowany do

wejœcia na teren/klatki wg p. 1.5 lub 4.1.

5. Zapis przez lokatora danych osobowych na liœcie lokatorów.

System DSX Linea Azzurro wyposa¿ony jest we wbudowan¹ listê lokatorów umo¿liwiaj¹c¹ osobom

odwiedzaj¹cym ³atwe odszukanie ¿¹danej osoby b¹dŸ firmy. Do tego celu s³u¿y prawa kolumna klawiatury:

     Aktywacja funkcji "Ksi¹¿ka adresowa"

  Przyciski umo¿liwiaj¹ce poruszanie siê po liœcie

 OK       Przycisk zatwierdzenia wprowadzonych danych

Z uwagi na fakt, i¿ funkcja ta jest rzadko stosowana, celem jej u¿ycia prosimy o kontakt z firm¹.
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5.1 Obs³uga listy lokatorów.

Obs³uga listy jest prosta i intuicyjna. W stanie spoczynkowym nale¿y dotkn¹æ pola aktywacji ksi¹¿ki

adresowej. Nastêpnie wprowadziæ pierwsz¹ i ewentualnie nastêpne litery nazwiska. Potwierdziæ dotkniêciem

pola "OK". Jeœli na tym siê poprzestanie wówczas system przy kolejnym dotykaniu pól "w górê", "w dó³"

bêdzie podawa³ kolejne znalezione nazwiska jeœli pierwsza litera (b¹dŸ litery) powtarzaj¹ siê w niektórych

nazwiskach. By zawêziæ poszukiwanie nale¿y wpisaæ ca³e nazwisko (maks. 8 znaków), jednak wówczas jeœli

system znajdzie dwa identyczne nazwiska mo¿emy je odró¿niæ po podawanym naprzemiennie z nazwiskiem

imieniu lokatora.

Jeœli wybór zosta³ dokonany, nale¿y go potwierdziæ dotkniêciem pola "OK". 

Nast¹pi automatyczne po³¹czenie z lokalem, do którego nazwisko to jest przyporz¹dkowane.

UWAGA ! System nie podaje z jakim numerem lokalu dane nazwisko jest skojarzone.

LOKATORZY WSZYSTKICH DOMÓW £¥CZCIE SIÊ !

Indywidualna ³¹cznoœæ pomiêdzy Wami

tylko w naszych systemach !

UWAGA !
System DSX Linea Azzurro w wykonaniu Video-Ready umo¿liwia natychmiastow¹ zamianê aparatu

rozmównego w lokalu na dowolny monitor wideo z naszej oferty M2700, M2900, M2951, M2970

(pod³¹czenie do tego samego kabla, który w lokalu ju¿ wystêpuje).

www.codi.pl

Zwracamy uwagê, i¿ aparat rozmówny APS900 w wersji RM zawiera specjalny odbiornik
radiowy aktywowany pilotem radiowym, s³u¿¹cy do natychmiastowego powiadamia
alarmowego ochronê budynku. Ochrona uzyskuje pe³n¹ informacjê o Ÿródle aktywacji
alarmu. Aparat w wersji standardowej mo¿e byæ doposa¿ony w odbionik na ¿yczenie
lokatora.
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